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VEŘEJNÝ ZÁVAZEK 

 

POSLÁNÍ 

 

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je poskytovat jim bezpečné prostředí při 

potížích a trápení.  

 

CÍLOVÁ SKUPINA 

 

Cílovou skupinou jsou děti a mládež: 

 ve věku od 6 do 20 let,  

nacházející se v obtížené životní situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem trávení volného času.  

 

CÍLE SLUŽBY 

 

 Uživatel využil bezpečný prostor k trávení volného času.  

 Uživatel čerpal pomoc a podporu při řešení oblastí spojených se školou, (došlo ke zlepšení prospěchu, 

kompetencí a naplnění prostoru při plnění školních povinností, podpora při opakování ročníku, záškoláctví, 

diskriminace, šikana); 

 Uživatel čerpal podporu v oblasti rodinných vztahů (vyrovnání se se ztrátou člena rodiny, zlepšení vztahů 

v rodině, adaptace na nové rodinné prostředí, časté stěhování) a jiných vztahových záležitostí (zlepšení 

vztahů s vrstevníky, v partnerských vztazích apod.); 

 Uživatel získal informace pro lepší orientaci ve společnosti a společenském životě  

a dokáže lépe fungovat dle daných norem. Uživatel dokáže lépe fungovat v sociálních vztazích (navazuje 

nové vztahy, udržuje dobré vztahy v rodině, ve škole, s vrstevníky, zvýšily se jeho sociální dovednosti). 

Uživatel rozpoznal své schopnosti, dovednosti  

a nadání. Je více sociálně začleňován v rámci širší společnosti a může se prezentovat např. formou veřejných 

vystoupení, soutěží, her, výletů aj. 

 Uživatel získal informace o svých právech a povinnostech a čerpal pomoc při využití svých práv. Uživatel 

obdržel informace a využil poradenství o rizikovém způsobu života (kouření cigaret, pití alkoholu, užívání 

drog, sexuální aktivita, kriminalita, hraní hazardních her)  

a byla mu poskytnuta možnost na pozitivní změnu. Uživatel má informace ohledně dalšího vzdělávání a 

dokáže s podporou vyhledat zdroje, které potřebuje k řešení své situace  

(ví, kde hledat zaměstnání, bydlení, lékaře a další služby). 
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ZÁSADY 

 

 PROFESIONALITA – vzděláváme se nad rámec povinného vzdělávání, které je dle zákona a paragrafu 

24 hodin ročně (samostudium, výměna poznatků a zkušeností  

z jiných zařízení, aktivní účast na konferencích a v pracovní skupině). 

 NOVÁ ŠANCE – Na uživatele nahlížíme s nadějí v jeho příznivou budoucnost. 

 

 

 

 

 

 


